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Geachte mevrouw, heer,
 
Ik heb kennis genomen van het ontwerp van norm inzake de toepassing van de internationale
standaarden voor kwaliteitsmanagement 1 en 2 waarvan de reactietijd afloopt per 30/6/2022.
 
Ik mocht daarenboven deelnemen aan het seminarie van het ICCI aangaande deze materie. 
Bovendien heb ik kennis gemaakt met een aantal ondersteunende video’s op de site. 
 
Op basis van de inhoud van dit seminarie en op basis van de gekende uitdagingen die er zijn op
verschillende niveaus, ben ik de mening toegedaan dat het veel verstandiger zou zijn om ALLE
standaarden meteen te laten ingaan op 15/12/2023 en dit om de volgende redenen :
 

Vooreerst dient de software nog te worden uitgerold/vertaald in beide landstalen. 
Bovendien dient de software nog te worden getest in een live-omgeving.  Op basis van de
ervaring die ik reeds jaren mag hebben als lid van verschillende commissies en
werkgroepen binnen de schoot van het IBR, vrees ik dat het onmogelijk is om deze
documentatie volledig en accuraat klaar te hebben voor de beroepsgebruiker.  De
voorzitter van het ICCI duidde zeer uitdrukkelijk dat de problematiek een zeer grote
impact heeft op de organisatie van het beroep in dit voornamelijk bij de middelgrote
kantoren.  Indien de software niet klaar is in beide landstalen, stel ik mij de vraag of het
gewoon wel mogelijk is om alle procedures te doorlopen en geïmplementeerd te hebben
tegen midden december 2022 voor wat betref ISQM 1 en ISA 220 ;
Zodoende wordt het ook mogelijk om met softwareleveranciers zoals Caseware,
Revisaudit, maar tijdsregistratiesoftware zoals Admin-IS of Admin-Consult, maar ook
boekhoudpakketten tot akkoorden te komen waarbij datacaptatie mogelijk wordt,
waardoor dubbel, zelfs drievoudige inspanningen voor data-input wordt vermeden.
Nadat de software kan worden ter beschikking gesteld en nadat de noodzakelijke
opleidingen zijn gegeven en het ICCI hiervoor operationeel is geïnstalleerd zullen we al
diep in de herfst zijn en is het auditseizoen reeds terug begonnen.  In een periode waar
alle revisoren kreunen naar extra mensen, is dit een quasi onmogelijke opdracht om dan
nog in bijkomende orde alles in orde te brengen. 
Hierdoor wordt de mogelijkheid ten aanzien van de bedrijfsrevisoren die het voorwerp
uitmaken van een controle van het CTR in 2023 vereenvoudigd, daar men zaken dient toe
te passen die nog niet volledig operationeel konden zijn. 

 
Dit eenmalig uitstel hoeft confraters er evenwel niet van weerhouden om toch, indien gewenst,
vroeger deze ontwerpnorm toe te passen.   Hierdoor wordt niet enkel de druk op het IBR, haar
medewerkers maar ook de confraters verlicht in een periode waarin er te weinig resources
aanwezig zijn om deze kwaliteitsvolle overgang te realiseren.
 
In het belang van iedereen, durf ik daarom pleiten voor een uniform uitstel van 1 jaar voor ISQM
1 en ISA 220 (herzien).  Bovendien kunnen alle standaarden dan tegelijkertijd van toepassing
worden. 
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In de hoop dat U hiermee rekening kan houden, verblijf ik,
 
Mvg,
 
Carl Rombaut
Bedrijfsrevisor
C.ROMBAUT Bedrijfsrevisoren BV
Belpairestraat 4 b 2.1
2600 Antwerpen-Berchem
Tel: +32 3 272 57 59
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